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Womanizer Liberty nyomás segédeszköz + ajándék
Toybag

Karbantartás

A Womanizer Liberty vízálló felülettel rendelkezik, így könnyen karbantartható.
Öblítse le a készüléket meleg vízzel és egy csepp szappannal, majd szárítsa meg
puha törülközővel. A puha fúvóka eltávolítható, így szükség esetén gondosan
áttörölheti a szilikon rögzítés alatti redőket. Segédeszközök fertőtlenítése ő elvégzi
helyetted a takarítás többi részét. A száraz Womanizer-t egy fiókban tárolja más
játékok mellett, hogy a többi segédeszköz anyaga ne befolyásolja egymást és ne
sérülhessen meg. Szuper lesz az eredeti csomagolás vagy textil táska.

Töltés

A készülék egyharmada a szállítótól származik, de javasoljuk, hogy az első
használat előtt töltse fel teljesen a játékot. Ez meghosszabbítja az akkumulátor
élettartamát. A Womanizer Liberty töltése USB-kábellel történik, amely a készülék
alján található fém mágneses pontokhoz csatlakoztatva a másik végét egy
mobiltelefon, laptop vagy számítógép töltőadapterébe csatlakoztatja.

A Womanizer töltése közben a szilikon fúvókán belüli villogó fehér LED-ről lehet
tudni, hogy a játék teljesen feltöltődött. Az első töltés 2 és fél órát vett igénybe.
A legnagyobb teljesítményen körülbelül 50 percig élvezheti az említett
Womanizert, az ezt követő töltés pedig körülbelül 60 percig tart.

Vezérlés

Az egyszerű kétgombos működtetés elsőre jó. A Womanizer be- és kikapcsolásához nyomja meg és tartsa lenyomva
a + gombot, majd használja a + és – gombokat az irritáció intenzitásának váltásához.

A leggyengébb nyomású program gyengéden vibrálja a csiklót, és alkalmas érzékeny nők és kezdők számára is.
A legerősebb divat még a megalkuvást nem ismerő csiklóstimulációtól szenvedő, igényes hölgyek csúcsára is eljut.

A Womanizer Liberty az egyik halkabb készülék, és amikor be van kapcsolva, szinte hallhatatlan a játék. A legerősebb
ingerültség mellett ez a jóképű férfi kicsit hangosabban szólal meg a csendes éjszakai szobában, de nem ébreszted
fel mély álomból sem a gyerekeket, sem a párodat. A nyomássegéd túlmelegedés elleni védelemmel rendelkezik,
amely 30 perc elteltével automatikusan kikapcsolja a játékot. Ha újabb orgazmust szeretne élvezni, egyszerűen
kapcsolja be újra a Womanizert.

Vízállóság

Vidd magaddal új kedvencedet a zuhanyozáshoz, a fürdőkádhoz vagy a pezsgőfürdőhöz. Vízálló felülettel rendelkezik,
így a víz nem károsítja. Van úszómedence a kertjében? Élvezze az irritáló fürdőt kettesben a Womanizerrel a csillagos
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ég alatt.

Design és alak

A készülék modern kialakítása időtlennek tűnik. Az enyhén lekerekített test könnycsepp alakú, kényelmesen fogható.
A mágneses burkolat védi a szilikon kifolyót, és a játék kiválóan alkalmas utazáshoz. Ennek a Womanizernek a szép
doboza már első pillantásra felkelti a szemet, és ajándéknak is remek lesz az eszköz.

Anyag

Az orvosi szilikonból készült, bársonyosan puha csikló szájrészét mágneses burkolat és ABS műanyagból készült
tömör burkolat védi.

Szín

Két színben is élvezheti a Womanizer Liberty-t, mely kellemesen élénkíti a játékkollekciót.

A bordó szín szenvedélyt ébreszt, és remek választás lesz egy lendületes hölgy számára.
A világos rózsaszín szín kéz a kézben jár azzal a gyengédséggel, amelyre minden romantikus nő vágyik.

Méretek

A készülék kompakt méretének köszönhetően kényelmesen elfér a kézben, és kisebb méreteinek köszönhetően
könnyedén elfér a kézitáska és a kabát zsebében is.

Teljes hossza: 10,4 cm
A legszélesebb rész átmérője: 5,5 cm
A legkeskenyebb rész átmérője: 3 cm
Fúvóka átmérője: 1,5 cm
Súly: 91 g
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